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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र वितरण काययविसि, २०७५  

प्रस्तािना 
नेपािको िंवििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िक्तन्त्ि ऐन, २०७४ तथा िंयिु राष्ट्र िंघिे पाररत 

गरी नेपाि िरकारिे िस्ताक्षर िमेत गररिकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्बन्त्िी मिािक्तन्त्ि –

@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उदे्दश्य, ममय र 
भािना बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको पररचय-पत्र वितरण काययविसि बनाउन बाञ्छसनय 

भएकोिे,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िक्तन्त्ि ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको असिकार प्रयोग 

गरर नेपाि िरकारिे देिायको नमूना काययविसि िारी गरेको छ ।  

 
 
 

पररच्छेद १ 

प्रारक्तम्भक 

१.  िंक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यि काययविसिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र वितरण 

काययविसि, २०७५" रिेको छ । 

 (२)  यो काययविसि तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ । 

२.  पररभाषाः विषय िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा यि काययविसिमाः 
(क)  "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको असिकार िम्िन्त्िी ऐन, २०७४ (पवििो 

िंशोिन २०७५ िमेत) िम्झन ुपदयछ । 

(ख)  "सनयमाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िन्त्िी ऐन २०७४ अनिुार बन्ने 
सनयमाििी िम्झन ुपदयछ । 

(ग)   "स्थानीय ति" भन्नािे गाउँपासिका िा नगरपासिका िम्झन ुपदयछ । 

(घ)   "िडा कायायिय" भन्नािे स्थानीय तिको िडा कायायिय िम्झन ुपदयछ । 

(ड)  "िमन्त्िय िसमसत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िन्त्िी ऐन, २०७४ 

(पवििो िंशोिन २०७५) को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थानीय िमन्त्िय िसमसत िम्झन ु

पदयछ।  
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पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

 ३.  उदे्दश्य : यि काययविसिको उदे्दश्य देिाय बमोक्तिम रिेका छन ्: 
(क)  विसभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकिरूको पविचान गरी उनीिरुिाई िेिा 

िवुििामा पिुँच स्थावपत गनय, त्यस्ता िेिा िवुििािरुको िासग योिना सनमायण गनय र स्थानीय 

ति देक्तख नै विसभन्न प्रकृसतका अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको िगीकृत िगत राख्न ििि 

तलु्याउन े  

(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िन्त्िी ऐन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार 
िम्बन्त्िी अन्त्तरायवष्ट्रय मिािक्तन्त्ि २००६ (CRPD) मा नेपाि िरकारिे िनाएको प्रसतबद्धता 
बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई प्राथसमकताको आिारमा िेिा िवुििािरु उपिब्ि 

गराउन ििि बनाउने ।      

(ग)  अपाङ्गताको प्रकृसत, िगीकरण र अिस्थाका आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाउने िेिा, 
िवुििा र अििरको प्राथसमकीकरण गनय िियोग गने । 

४.  पररचय-पत्र वितरणका मापदण्ड देिाय बमोक्तिम रिेका छन ्: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार 

िम्िन्त्िी ऐनको अनिूुचीमा प्रकृसतका आिारमा अपाङ्गतािाई १० (दश) प्रकारमा िगीकरण 

गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िन्त्िी ऐनको अनिूुचीमा उल्िेक्तखत 

गाम्भीययता आिारमा गररएको अपाङ्गताको िगीकरण गरी देिायका चार िमूिका पररचय-पत्र 

वितरण गररनेछ :  
(क)  पणुय अशि अपाङ्गताः 

ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाई 'क' बगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ िनु 

रातो रंगको पषृ्ठभसूममा िारी गररनेछ । 

1. व्यक्तिको शारीररक, मानसिक िा इक्तन्त्िय िम्बन्त्िी प्रणािीिरुमा भएको क्षसत र यििे 

ल्याएको काययगत विचिनको अिस्था अिाध्य गम्भीर भई अरूको िियोग सिएर पसन 

दैसनक िीिन िम्पादन गनय अिाध्यै कदिन िनुे व्यक्ति,  

2. िामान्त्य भन्त्दा िामान्त्य दैसनक वियाकिापिरु पसन स्ियं गनय निक्न ेर अन्त्य व्यक्तिको 
िियोग आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु, तीव्र रुपमा अविज्म 

प्रभावित व्यक्ति, पूणय रुपमा श्रिणदृविविविन व्यक्तििरु,  

3. दईु िा िोभन्त्दा बढी प्रकृसतका शारीररक, मानसिक िा इक्तन्त्िय िम्बन्त्िी क्षसत भई 

िबैििो दैसनक वियाकिापिरु अन्त्य व्यक्तिकै िियोगमा गनुयपने अिस्थाका 
व्यक्तििरु,  
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4. सनरन्त्तर रुपमा िघन िेरचाि (स्यािार ििुार) को आिश्यक परररिन े शारीररक 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति िा मनोिामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरू । 

(ख)  असत अशि अपाङ्गताः  
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाइ 'ख' बगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ िनु 

सनिो पषृ्ठभसूममा िारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, मानसिक िा इक्तन्त्िय िम्बन्त्िी क्षसत िा विचिन भएतापसन सनरन्त्तर िा 
असिकांश िमय िियोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशयक आददको िियोगमा आफ्नो 
दैसनक वियाकिापिरु िगायत विडडुि र िंचार गनय कदिनाइ िनु ेब्यक्तििरु,  

2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, िेमोवफसिया, मांशपेशी िम्बन्त्िी 
िमस्या िा विचिन िगायत अन्त्य विसभन्न कारणिे शरीरको ढाड, िात, गोडा, कम्मर 

आददिे काम गनय निकी  दैसनक आिागमनको िासग हृवििक्तचयर प्रयोग गनुयपने 

अिस्थाका व्यक्तििरू,  

3. दिैु िात कुमदेक्तख िा पाखरुादेक्तख मनुी परैु नचल्न ेिा गमुाएका, विसभन्न कारणिे दिैु िात 

र गोडा गमुाएका िा नचल्न,े कम्मरभन्त्दा मसुनको माग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा 
पूणय वियाशीि नभई बैिाखीको प्रयोग गने व्यक्तििरू,  

4. दृविविविन र पूणय दृविवििीनको पररभाषा अन्त्तयगयत पने व्यक्तििरू,  

5. िंचारको िासग सनरन्त्तर दोभाष ेआिश्यक पने पूणय रुपमा कान िनु्न निक्न े (बविरा), 
दैसनक िीिनका वियाकिापिरु स्ियं गनय निक्न,े सिकाइमा िमस्या भएका बौवद्धक 

अपाङ्गता िा अविज्म भएका व्यक्तििरु, सनरन्त्तर अरूको िियोग सिइरिनपुने 

बिअुपाङ्गता भएका व्यक्तििरू । 

(ग)  मध्यम अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाई 'ग' िगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ पिेँिो 
पषृ्ठभसूममा िारी गररनेछ । 

1. कृसत्रम अङ्ग, क्यािीपर, विशेष प्रकारका ितु्ता िस्ता ििायक िामग्रीको प्रयोगबाि िामान्त्य 

विडडुि िगायत दैसनक िीिनका वियाकिापिरु स्ियं गनय िक्ने,  
2. विसभन्न कारणिे घुडँामसुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर ििायक िामग्रीको प्रयोग नगरी 

पसन िामान्त्य विँडडुि गनयिक्ने,  
3. कुम िा पाखरुा भन्त्दा मनुी एक िात गमुाएका िा िात नचल्न े िा िातिे गने काम गनय 

निक्ने,  
4. दिैु िातको ित्केिाभन्त्दा मसुनका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुय च्चाभन्त्दा मसुनको भाग नभएका तर िामान्त्य विडडिु गनय िक्न,े 
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6. मेरुदण्डमा िमस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. सिकाइमा वढिाइ भएका दैसनक वियाकिाप स्ियं गनय िक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र 

अवििम भएका व्यक्तििरु , 

8. श्रिणयन्त्त्रको प्रयोगबाि िा िूिो आिाि मात्र िनु्निक्ने िसु्तश्रिण व्यक्तििरू  

9. शल्यवियाबाि स्िरयन्त्त्र क्तझकी घाँिीको निीबाि मात्र बोल्नपुने अिस्था भएका ब्यक्तििरु 

10. ओि ताि ुफािेको कारण बोिी अस्पि भएका ब्यक्तििरु,  

11. बोल्दा अक्तककन,े शब्द िा अक्षर दोिोयायउने िमस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तििरू,  

12. तीन वफि भन्त्दा मसुनका िोचापकुका व्यक्तििरू,  

13. चस्मा र श्रिणयन्त्त्र दिैु प्रयोग गने श्रिणदृविविविन व्यक्तििरु, िेन्त्ि िा म्याग्नीफायरको 
प्रयोगबाि मात्र पढ्न िक्ने न्त्यून दृवियिु व्यक्तििरु,    

14. अनिुशीय रिश्राि (िेमोफेसिया) िम्बन्त्िी िमस्या भई दैसनक विँडडिुमा कदिनाइ िनु े

व्यक्तििरु, 

15. मानसिक िा मनोिामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु । 

(घ)  िामान्त्य अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाइ 'घ' बगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ िनु 

िेतो पषृ्ठभसूममा िारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानसिक िा इक्तन्त्िय िम्बन्त्िी िामान्त्य विचिन भएका तर दैसनक िीिनका 
वियाकिापिरु स्ियम िम्पादन गनय िक्ने  

2. िात िा खटु्टा केिी छोिो भएका, एक िातको ित्केिा भन्त्दा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, 
एक िातको ित्केिाभन्त्दा मसुनका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा गमुाएका िा दिैु 

िातको  ित्केिामसुनका कम्तीमा बूढीऔिंा र चोरीऔिंा भएका ब्यक्तििरु,  

3. िूिो अक्षर पढ्निक्ने न्त्यून दृवियिु व्यक्तििरू,  

4. दिैु गोडाको िबै औिाका भागिरु नभएका,  
5. श्रिणयन्त्त्र िगाई िूिो आिाि िनेु्न तर बोिी स्पि भएका िसु्त श्रिण व्यक्तििरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढाचँा र िमन्त्िय िसमसत 

५.  अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको पररचय-पत्रको ढाँचा देिाय बमोक्तिम िनुेछ ।  

पररचय-पत्र िािक व्यक्तिको व्यक्तिगत वििरण स्पि िनुे गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा 
यि काययविसिको अनिूुची २ बमोक्तिम एकापट्टी नेपािी भाषामा र अकायपट्टी अंगेिी भाषामा िेक्तखएको 
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मासथ दफा ४ मा उल्िेक्तखत मापदण्ड अनिुार एक पषृ्ठको पररचय-पत्र गाम्भीययता आिारमा गररएका 
चार िगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई चार फरक रङ्गमा उपिब्ि गराइनेछ । 

 

६.  िमन्त्िय िसमसत िम्िक्तन्त्ि व्यिस्था देिाय बमोक्तिम िनुेछ । 

(१)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असिकार िम्िक्तन्त्ि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनिुार अपाङ्गता 
पररचय पत्र वितरण गने िमेत काययका िासग गाउँपासिका र नगरपासिकामा देिाय 

बमोक्तिमको स्थानीय िमन्त्िय िसमसत रिनेछ :- 
(क) गाउँपासिका/नगरपासिकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु                                िंयोिक 

(ख) गाउँपासिका/नगरपासिकाको मवििा िदस्य मध्येबाि 

       गाउँपासिका िा नगर पासिकािे तोकेको मवििा िदस्य                              िदस्य 

(ग) गाउँपासिका िा नगरपासिका सभत्रका माध्यसमक विद्याियका  
     प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाि गाउँ पासिकाको अध्यक्ष  

     िा नगर पासिकाको प्रमखुिे तोकेको व्यक्ति                                             िदस्य 

(घ) गाउँ काययपासिकाको अध्यक्ष िा नगर काययपासिकाको प्रमखुिे  

     तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतािको क्तचवकत्िक                          िदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रिरी कायायियको प्रमखु                                                         िदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, वित र िंरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तरमा काययरत िंघ िंस्थािरु मध्येबाि गाउँ पासिकाको अध्यक्ष िा 
     नगर पासिकाको प्रमखुिे मनोसनत गरेको िंस्थाको प्रसतसनसि                        िदस्य 

(छ) गाउँपासिका र नगरपासिका सभत्रका अपाङ्गता भएका  
     व्यक्तििरु मध्येबाि िमन्त्िय िसमसतिे मनोनयन गरेको एक िना मवििा  
     िदस्य िवित तीन िना                                                                       िदस्य 

(ि) नेपाि िरकार र प्रदेश िरकारका स्थानीय स्तरमा रिेका 
    िम्िक्तन्त्ित विषय िेने कायायियको कायायिय प्रमखु                                        िदस्य 

(झ) गाउँ पासिका िा नगरपासिकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुिे 

    तोकेको गाउँ पासिका िा नगरपासिकाको कमयचारी                                      िदस्य 

(२)  स्थानीय िमन्त्िय िसमसतिे अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका िासग सिफाररि गने कामका 
िाथै ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्तिम पररचय-पत्र िम्िन्त्िी काननुी, िंरचनागत तथा 
अन्त्य ििुार गनुयपने विषयमा प्रदेशको िामाक्तिक विकाि मन्त्त्रािय; मवििा, बािबासिका 
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्त्रािय िगायत िम्िक्तन्त्ित सनकायमा िेक्तख पिाउँन ुपदयछ । 
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पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वितरण 

७.  पररचय-पत्र वितरण प्रविया देिाय बमोक्तिम िनुेछ :  
(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तिको िडा कायायियमा अपाङ्गता 

भएका व्यक्ति स्ियं सनिका असभभािक िा िंरक्षकिे अनिूुची १ बमोक्तिमको ढाँचामा 
पररचय-पत्र प्रासप्तका िासग िबै पतुयाई गने कागिातिरु २ प्रसत िमािेश गरी सनिेदन 

ददनपुनेछ । 

(ख)  दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेर, अपाङ्गता खिेुको सिक्तखत प्रमाक्तणत प्रसतसिपी, 
पािपोिय िाइिको (िम्भि भएिम्म अपाङ्गता देक्तखन ेगरी क्तखक्तचएको) फोिो, अििताको 
गाम्भीययता अिस्था र शरीरका अंगिरुिे गने काममा आएको िमस्या िा दैसनक 

वियाकिापमा िनु े सिसमततािरुको वििरण िंिग्न िनुपुनेछ । यि प्रयोिनको िासग 

िन्त्मदताय प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा िनी प्रमाण पिुाय िा शैक्तक्षक 

योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय पत्र िा अपाङ्गताको आिारमा कुनै िासगर 

गरररिेको भए सनयकु्ति पत्र िा त्यो िंस्थािे ददएको प्रमाण िा क्ति.प्र.का.मा दताय भएका 
अपाङ्गता िम्बन्त्िी कायय गने िंघिंस्थािे गरेको सिफाररि मध्ये कुनै एक िा यस्तै सबश्वस्त 

िनु िक्ने आिार ददन ेअन्त्य प्रमाक्तणत सिक्तखतिाई आिार मासननेछ । 

(ग)  ररत पगुी आएको सनिेदनमा िडा कायायियिे सनिेदन प्राप्त भएको समसतिे बढीमा ३ ददनसभत्र 

सनिेदकिे पेश गरेका कागिातिरुको एक प्रसत कायायियमा राक्तख िडा कायायियको 
सिफाररि िवित एक प्रसत गाँउपासिका िा नगरपासिकामा पिाउन ुपदयछ । 

(घ)  िम्बक्तन्त्ित व्यक्तििे पेश गरको सनिेदन उपर कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी पररचयपत्रका 
िासग सिफाररि गनय उपयिु नदेक्तखएमा िो व्यिोरा सनिेदकिाई ३ ददन सभत्रमा िानकारी 
ददन ुपदयछ । 

(ड.)  िडा कायायियिे सिफाररि गनय निवकन ेभनी ददएको िानकारी सनिेदकिाई क्तचत्त नबझेु 

िूचना पाएको १५ ददन सभत्रमा िम्िक्तन्त्ित स्थानीय ति िमक्ष सनिेदन ददन िक्नेछ । 

(च)  यिरी प्राप्त भएको सनिेदन िमेत िमािेश राक्तख स्थानीय िमन्त्िय िसमसतको बैिकमा पेश 

गनुय पदयछ । सनिेदकिे पेश गरेका कागिात र अन्त्य िम्भाव्य त्य प्रमाणका आिारमा 
सनििे पररचय पत्र पाउने देक्तखयो भसन स्थानीय िमन्त्िय  िसमसतिे क्तशफाररि गरेमा 
सनििाई पररचय पत्र वितरण गरी त्यिको िानकारी सनिेदक तथा िडा कायायियिाई िमेत 

ददन ुपदयछ । 

(छ)  पररचयपत्रका िासग सिफाररि गनय कुनै कदिनाई परेमा िडा कायायियिे क्तचवकत्िक/विशेषज्ञ 

िा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका िंस्थाका प्रसतसनसििँग राय परामशय सिन िक्नेछ ।   
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(ि)  िामान्त्यतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंिे आफ्नो पररचयपत्र बकु्तझसिन ु पदयछ । असत 

अशि िा पूणय अशि अपाङ्गता भएको कारणिे पररचय पत्र िकु्तझसिन आउन निक्न ेभएमा 
िडा कायायियको सिफाररिमा पररिारको िदस्य, िंरक्षक िा सनिको बिोबाि गने स्थानीय 

सनकायका पदासिकारीिे सनििाई बझुाउने गरी बकु्तझसिन िक्नेछन ्। 

(झ)  पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्तििरूको िगीकृत िगत स्थानीय तििे कम््यिुराइि गरी आफ्नो 
कायायियमा राखी चौमासिक रूपमा प्रदेश र िंघको िम्बक्तन्त्ित मन्त्त्राियमा िानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

(ञ)  िमन्त्िय िसमसतिे पररचयपत्र ददन भनी ििर गरेका व्यक्तििाई स्थानीय तिको कायायियिे 

अनिूुची २ बमोक्तिमको पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूिाई) सनःशलु्क उपिब्ि 

गराउन ुपनेछ । 

(ि)  पररचयपत्रमा गाँउपासिका/नगरपासिकाको प्रमखु प्रशािवकय असिकृतको िस्ताक्षर िनुेछ 

। प्रचसित कानूनको असिनमा रिी अन्त्य असिकृत कमयचारीिाई िमेत असिकार प्रत्यायोिन 

गनय िक्नेछ । 

(ि)  प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखने िा अििोकन गनय िवकन ेशारीररक, मानसिक िा इक्तन्त्िय िम्बन्त्िी 
क्षसतको िकमा पररचय-पत्र प्रदान गने असिकारीिे अििोकन गरी तत्काि उपयिु 

पररचय-पत्र उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   

(ड)  प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तखन ेिा अििोकन गनय निवकन ेशारीररक, मानसिक िा इक्तन्त्िय िम्बन्त्िी 
क्षसत भएका िा प्रि रुपमा छुयाउन िमस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका िकमा 
िमन्त्िय िसमसतमा पेश गरी िसमसतको सिफाररिका आिारमा पररचय पत्र वितरण गनुय 
पनेछ। 

 

८.  अन्त्य स्थानीय तिबाि पररचयपत्र वितरण गनेः 
स्थानीय िेगानामा बिोबाि नभएका र विसभन्न अिरोि तथा शारीररक िा मानसिक अिस्थाको 
गम्भीययताको कारण आफ्नो स्थाई ििोिाि भएको क्तिल्िामा गई अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय 
अिमथय व्यक्तििरुका िासग सनिको स्थायी बिोबाि भएको स्थानको िम्बक्तन्त्ित स्थानीय तिबाि 

पररचय पत्र नसिएको िसुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया परुा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर िम्बक्तन्त्ित 

स्थानीय तििाई िानकारी गराउन िवकनेछ ।  

९.  प्रसतसिवप िम्बन्त्िी व्यिस्थाः 
(१)  पररचय-पत्र िराइ, नासिइ िा सबसग्रई पररचय-पत्रको प्रसतसिवप सिन ुपने भएमा आफ्नो स्थायी 

िेगाना भएको स्थानीय तिको िडा कायायियमा यथाथय वििरण र कारण खिुाई 

सिफाररिका िासग सनिेदन ददन ुपदयछ । 
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(२)  िडा कायायियिे िबै व्यिोरा बकु्तझ सनिेदकको माग मनासिब देक्तखएमा पररचय-पत्रको 
प्रसतसिपी उपिब्ि गराउन प्राप्त सनिेदन तथा अन्त्य कागिातको प्रसतसिवप िडा कायायियमा 
राखी सनिेदकिे पेश गरेको िक्कि कागिात िवित सिफाररि गरी गाउपासिका 
नगरपासिका स्थानीय तिमा पिाउँन ुपदयछ ।  

(३)  स्थानीय तििे सिफाररि िवित प्राप्त भएको सनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनिुार िोझै िा 
स्थानीय िमन्त्िय िसमसतमा पेश गरी िसमसतको सनणयय अनिुार  अपाङ्गता पररचय-पत्रको 
प्रसतसिपी सनःशलु्क उपिब्ि गराउँन ुपनेछ । 

(४)  प्रसतसिवपका िासग प्राप्त भएको सनिेदनका सबषयमा िो पररचय पत्र बािक व्यक्तििे पवििे 

प्राप्त गरेको पररचय पत्रमा िेरफेर गनुयपने देक्तखएमा स्थानीय सिफाररि िसमसतमा पेश गरी िो 
िसमसतबाि प्राप्त सनदेशन अनिुार गनुय पदयछ ।   

 

१०  यि काययविसिको प्रसतकुि कायय भएमा प्रचसित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्तिम ििाय िनुेछ ।   

 

११.  असभिेख िम्िक्तन्त्ि व्यिस्थाः  
(१)  िम्िक्तन्त्ित िडा कायायियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु तथा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु मध्ये पररचयपत्र पाएका व्यक्तििरुको अपाङ्गताको प्रकृसत र 

गाम्भीययता िगायत अन्त्य आिश्यक वििरण खलु्नेगरी  सनयसमत रुपमा अध्यािसिक गरी 
त्यिको चौमासिक वििरण तयार गरी सनयसमत रुपमा आफ्नो गाँउपासिका/नगरपासिका 
तथा क्तिल्िा िमन्त्िय िसमसतिाई िमेत पिाउँन ुपदयछ । 

(२)  स्थानीय तििे पररचय पत्र वितरण गरे पसछ यिको िानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने 

ब्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको िडा कायायियिाई ददन ुपदयछ ।   

(३)  गाँउपासिका तथा नगरपासिकािे आफ्नो क्षेत्रसभत्र रिेका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु 

तथा अपाङ्गता पररचय पत्र पाएका व्यक्तििरुको असभिेख राखी त्यिको चौमासिक प्रसतिेदन 

प्रदेशको िामाक्तिक विकाि मन्त्त्रािय, मवििा, बािबासिका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्त्रािय 

र िंघीय मासमिा तथा िामान्त्य प्रशािन मन्त्त्राियमा पिाउँन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद-५ 

सबसबि 

१२.  विविि : 
(१)  िबै स्थानीय तििे आـआफ्नो क्षेत्रासिकार सभत्र रिेका सबकि तथा दरुगम गाउँिरुमा रिेका 

अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुका िासग अपाङ्गता पररचयـपत्र िगायतका िेिा िरि तररकािे 

उपिब्ि गराउँन कक्तम्तमा बषो एक पिक ती िाउँिरुमा पररचय पत्र वितरण िम्िक्तन्त्ि 

घकु्तम्त क्तशविर िञ्चािन गनुय पदयछ ।  

(२)  यो काययविसि िागू िनु ुअगासड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचयपत्र िम्बक्तन्त्ित गाउपासिका र 

नगरपासिका बझुाई यो काययविसि िारी भएको समसतिे १ बषयसभत्रमा यि काययविसि 

बमोक्तिमको पररचयपत्र सिनपुनेछ । यि अक्तघ िारी भएका पररचय पत्र एक िषयपसछ स्ितः 
मान्त्य िनैु छैन ।   

(३)  यि काययविसि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको असिकार िम्िक्तन्त्ि ऐन र अन्त्य 

प्रचसित कानूनिँग बाक्तझएमा बाक्तझएको िदिम्म स्ितः अमान्त्य िनुेछ । 

(४)  अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण िम्िन्त्िमा यि काययविसिमा उल्िेख नभएको विषयमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्तििरुको असिकार िम्िन्त्िी ऐन र  अन्त्य प्रचसित कानून बमोक्तिम िनुेछ ।  

(५)  अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सनदेक्तशका, २०६५ बमोक्तिम भए गरेका काम कारिािी यिै 

काययविसि बमोक्तिम भए गरेको मासननेछ ।  

(६)  अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सनदेक्तशका, २०६५ खारेि गररएको छ । 
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अनिूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउनको िासग ददने सनिेदन 

 

      

श्री कायायिय प्रमखुज्यू 

माफय त............................ 

सिरानचोक गाउँपासिका¸ गोरखा । 

  समसत :.................. ........  
 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउँ । 

मिोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे सनम्न सिक्तखत वििरण राक्तख 
पररचयपत्र पाउन यो सनिेदन पेश गरेको छु । मैिे पेि गरेको वििरण िीक िाँचो छ, झटु्टा ििरेमा 
प्रचसित काननुबमोक्तिमको ििाय भोग्न मञ्जुर छु ।   

१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... सिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. िेगाना  :   

 (क) स्थायी िेगाना :  ...................पासिका,  िडा नं............... िोि ..............  

 (ख) अस्थायी िेगाना : .................पासिका, िडा नं...................िोि .............. 

 (ग) िम्पयकय  िेसिफोन िा मोबाइि नं. ............... .................. .................  

३. िंरक्षक/असभभािकको नाम थर .................... .............. सनिेदकको नाता ...............  
४. िंरक्षक/असभभािकको िेसिफोन िा मोबाइि नं. .............. ................... .............  

५. नेपाि िरकारको पररभाषा र िगीकरण अनिुार अपाङ्गताको प्रकार ......................  

६.  नेपाि िरकारको पररभाषा र िगीकरण अनिुार अशिताको आिारमा                   
 अपाङ्गताको प्रकार ............................  

७.  शरीरको अंग, िंरचना, प्रणािीमा आएको क्षसतको वििरण 

..................................... ……………………….. ……………………………. 

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षसत भएपछी दैसनक वियाकिापमा आएको अिरोि िा सिसमतताको वििरण  

.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………. 

फोटो 
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९. अपाङ्गताको कारण उपयिु स्थानमा क्तचनो िगाउनिुोि ्।   

 क) रोगको दीघय अिर    ख) दघुयिना     ग) िन्त्मिात    

 घ) िशस्त्र द्वन्त्द्व     ङ) िंशानगुत कारण   च) अन्त्य ..............  

१० ििायक िामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयिु स्थानमा  क्तचनो 
 िगाउनिुोि ्।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको ििायक िामग्रीको प्रयोग गनुयपने िनु्त्छ 

………………………………………………………………………….................. 

१२. ििायक िामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (उपयिु स्थानमा क्तचनो िगाउनिुोि 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३.  ििायक िामग्री प्रयोग गने गरेको भए िामग्रीको नाम : ......................... ...........  
१४. अन्त्य व्यक्तिको िियोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैसनक कायय गनय िक्निुनु्त्छ    

 क) ........................   ख)............................ ग) ..........................  

 घ) ..........................  ङ) ........................     च) ...........................  

१५.  अन्त्य व्यक्तिको िियोग सिनिुनु्त्छ भने कुन कुन कामको िासग सिन ुिनु्त्छ (    

 क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................  

 घ)......................... ङ).............................  च) ...........................  

१६. पसछल्िो शैक्तक्षक योग्यता  प्राथसमक ति   घ) सनम्न माध्यसमक ति  

 ङ) माध्यसमक ति   च) उच्च माध्यसमक ति    छ) स्नातक ति    

 ि) स्नातकोत्तर ति    झ) विद्यािाररिी ति   

१७. कुनै तासिम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्य तासिमिरूको नाम िेख्निुोि  

………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

१८.  िािको पेशा :   
 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यििाय   ग) स्िरोिगार   घ) अध्ययन    

ङ) िरकारी िेिा च) सनिी क्षेत्रमा िेिा    ि) केिी नगरेको   झ) अन्त्य ... 

         

                                             सनिेदक   

        नाम, थर ..............................  

        िस्ताक्षर .............................. 
        समसत .............................. 
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अनिूुची २ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयत्रको ढाँचा  

 

नेपाि िरकार 

सनशाना छाप     

.................................................. 

 पररचयपत्र नम्बरः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थरः  
२) िेगानाः प्रदेश ……………..क्तिल्िा………… स्थानीय ति ………………………  

३) िन्त्मसमसतः    ४) नागरीकता नम्बर: ……………………..                         
     

५) सिङ्गः …………  ………….  ६) रि िमिु…………..   

७) अपाङ्गताको वकसिमः प्रकृसतको आिारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

८) बाब/ुआमा िा िंरक्षकको नाम, थर …………………………………………  

९) पररचयपत्र िािकको दस्तखतः 
१०) पररचय पत्र प्रमाक्तणत गने  ………….  

नाम, थर ..............................  

        िस्ताक्षर .............................. 
पद ................................... 

        समसत .............................. 

 
 

"यो पररचपत्र किैिे पाएमा नक्तिकको प्रिरी कायायिय िा स्थानीय सनकायमा िझुाइददनिुोिा"   
  

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format  

 

The Government of Nepal 
Stamp      

 ................................................ 

 ID Card Number:                    

 ID Card Type :    

Disability Identity Card 

1) Full Name of Person  

2) ADdress:  Province ……………..District……… Local Level………………  

3) Date of Birth    4) Citizenship Number: ……………………..               
               

5) Sex: …………  ………….  6) Blood Group…………..   

7) Types of Disability : On the basis of nature  ……………………..On the basis of 

Severity……. …….. 

8) Father Name/Mother Name or Guardain …………………………………………  

9) Signature of ID card Holders………………. 

10) Approved by   ………….  

Name ..............................  

        Signature  .............................. 

        Designation ............................. 

Date ……………………………. 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality 
office"   
 

 

 

 

 

 

 

Photographs 
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अनिूुची ३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायियमा राक्तखन ेअसभिेखको ढाँचा 
 

िम िंख्याः 
 अपाङ्गता पररचयपत्र नम्बरः   पररचयपत्रको प्रकार …………….  
 

१) नाम, थरः  
२) िेगाना (स्थायी)  प्रदेश:   क्तिल्िा :           स्थानीय ति:              िडा:  
३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      क्तिल्िा :           स्थानीय ति:               िडा:   
४) िन्त्म समसतः            ४) नागरीकता नम्बरः                              ५) सिङ्गः   

६) रि िमिु           ७) वििावित/अवििावितः 
८) बाब/ुआमा िा िंरक्षकको नाम, थरः 
९) िेगानाः  प्रदेश         क्तिल्िा         स्थानीय ति           िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तििँगको नाताः 
११) पसछल्िो शैक्तक्षक योग्यताः  
१२) अध्ययनरत विद्यािय िा किेि  :      अध्ययन नगरेको        पढाइ िकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपाङ्गताको वकसिमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृसतको आिारमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आिारमा …………………….. 

१५) कस्ता दैसनक वियाकिापिरू  गनय िवकन्त्छ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैसनक वियाकिापिरू गनय िवकँदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) ििायक िामग्री आिश्यक    पने    नपने  

आिश्यक पने भए के …………………………….  
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१८) िाि ििायक िामग्री   पाएको    नपाएको  
१९)  पररचय-पत्र िािकिे प्राप्त गरेका अन्त्य िेिा, िवुििा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
 

२०) पररचयपत्र बािकिाई आिश्यक परेका अन्त्य िेिा िवुििािरू  

…………………………………………………….. ………………………………….. 

२१) िेिा, िवुििा प्रदान गने सनकायः …………………… …………… 

२२) अन्त्य ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाक्तणत गने असिकारीकोः  
दस्तखतः    

नाम, थरः   

पदः 
कायायियः   
समसत : 


